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Simpósio: 

 

DIREITOS HUMANOS E INCLUSÃO LINGUÍSTICA: OLHARES QUE SE CRUZAM 

 

Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: André Effgen de Aguiar 

Vinculação Institucional: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes – campus Vitória/Brasil) 

Resumo Curricular: Cursa doutorado em Linguística Aplicada na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP/Brasil), com estágio doutoral na Universidade Autônoma de 

Barcelona (Espanha), e integra o grupo de pesquisa ILCAE – Inclusão Linguística em Cenários 

de Atividades Educacionais. É mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do 

Espírito Santo (Ufes) e graduado em Letras Português também pela Ufes. Trabalha com 

formação de professores em escolas públicas e privadas. Professor do Instituto Federal do 

Espírito Santo (Ifes – campus Vitória/Brasil), atuando no curso de Letras Português (presencial 

e EaD). Interesse de pesquisa: campo dos letramentos, com ênfase no letramento crítico 

 

Nome da Coordenadora 2: Tatiana Aparecida Moreira 

Vinculação Institucional: Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes – campus Vitória/Brasil) 

Resumo Curricular: Doutora em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar/São Paulo/Brasil), com estágio doutoral na Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra (Portugal). Professora do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes – campus 

Vitória/Brasil), atuando no curso de Letras Português (presencial e EaD). Integrante dos 

seguintes grupos de pesquisa: GEPIDi – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Interculturalidade 

e Diversidade; GEBAKH – Grupo de Estudos Bakhtinianos; GEGe – Grupos de Estudos dos 

Gêneros de Discurso. Principais interesses de pesquisa: Cultura Hip Hop, em especial, rap e 

graffiti, autoria e ensino de língua portuguesa 

 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
Este simpósio, a partir da perspectiva de que a língua(gem) é interacional, dialógica, 

social, política, histórica, heterogênea e é uma forma de poder, tem como objetivo reunir 

pesquisas e trabalhos, sob um viés transdisciplinar, com foco na inclusão linguística de grupos 

considerados minorizados. Assim, as questões que norteiam as discussões deste simpósio são: 

como promover a inclusão linguística em meio a fatores que geram exclusão? Como os direitos 

humanos e a inclusão pela linguagem podem dirimir preconceitos diversos, como os sociais, 

econômicos, de gênero, entre outros? Para tentar responder a essas questões, neste simpósio, as 

linhas de debate propostas são: i) Linguística e/ou Estudos Culturais; ii) Letramento Crítico 

e/ou Estudos Decoloniais. Ao final das apresentações, espera-se que reflexões sobre a inclusão 

por meio do respeito à diversidade linguística dos falantes possam suscitar ações e proposições 

de atividades tanto em espaços formais quanto não formais de educação, além do combate à 

exclusão através da visão, por exemplo, da pedagogia decolonial. 

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 

 

 


